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Το κρασί εξελίσσεται και
επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.
Βιολογικά, βιοδυναμικά, φυσικά
κρασιά. Κρασιά που ζυμώνουν σε
αμφορείς, σε πήλινες δεξαμενές, σε
δεξαμενές αυγά. Πορτοκαλί κρασιά.
Ένα σωρό νέες λέξεις που έχουν τη
σημασία τους. Ποιές όμως είναι οι
διαφορές τους;

Τα βιολογικά κρασιά |

ή σωστότερα τα κρασιά βιολογικής καλλιέργειας- είναι κρασιά
που παράγονται από σταφύλια που προέρχονται από αμπελώνες όπου δεν χρησιμοποιούνται χημικά
προϊόντα -λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα και μυκητοκτόνα. Η φιλοσοφία είναι πως τα
καλύτερα σταφύλια παράγουν το καλύτερο κρασί έτσι θέλουμε μόνο την καλύτερη -πιο υγιήπρώτη ύλη. Στη βιολογική καλλιέργεια ο αμπελουργός προσεγγίζει το έδαφος με σεβασμό και
ενθαρρύνει την βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος. Τα κλήματα αναπτύσσονται σε υπέδαφος
πλούσιο σε ζωή, σε σκουλήκια, έντομα και βακτήρια. Όσο για το έδαφος, εμπλουτίζεται με
καλλιέργειες κάλυψης (χόρτα, λουλούδια και ψυχανθή) που με τη σειρά τους αφήνουν το χώμα
γεμάτο θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία απαραίτητα στα αμπέλια. Το αποτέλεσμα είναι υγιή
αμπέλια, δυνατά και ανθεκτικά στις αρρώστιες. Επίσης, ο αμπελώνας ενισχύεται με έντομα όπως οι
πασχαλίτσες που διώχνουν την μελίγκρα, πουλιά που τρέφονται με αράχνες και σκαθάρια, ενώ αν
αφήσει ο παραγωγός κοτόπουλα ή χήνες να βοσκήσουν λίγη ώρα καθημερινά στον αμπελώνα
εξολοθρεύονται και κάμπιες αλλά και οι βλαβεροί κάνθαροι της αμπέλου. Φυσικά, σε κάποιες
περιοχές του πλανήτη είναι ευκολότερο να καλλιεργήσεις οργανικά σταφύλια. Εκεί όπου δεν
υπάρχει πολλή υγρασία αλλά ο καιρός είναι πιο ξηρός με αρκετή ηλιοφάνεια ευνοείται η βιολογική
καλλιέργεια εν αντιθέσει με τα υγρά και κρύα κλίματα. Η μετατροπή ενός αμπελώνα συμβατικής
καλλιέργειας σε βιολογικό είναι μια διαδικασία τριών ετών που φυσικά επιβλέπεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα από την αρμόδια αρχή εποπτείας και πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας.

Τα βιοδυναμικά κρασιά | Για να πιστοποιηθεί ένας αμπελώνας ως βιοδυναμικός θα
πρέπει ο αμπελουργός να ακολουθεί όλα τα κριτήρια της βιολογικής γεωργίας στα οποία θα
προστεθούν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Rudolf Steiner στο βιβλίο του που εξέδωσε το 1924. Ο
Steiner ήταν ένας Αυστριακός φιλόσοφος, ιδρυτής του ανθρωποσοφικού κινήματος, κοινωνικός
αναμορφωτής και πνευματικός επιστήμονας. Η πολυσχιδής του προσωπικότητα αντανακλάται από
το έργο που άφησε στις τέχνες, στο θέατρο, σε παιδαγωγικές μεθόδους, στην αρχιτεκτονική και
τέλος, στη γεωργία. Ύστερα από απαίτηση της αυστριακής αγροτικής βιομηχανίας έδωσε μια σειρά
από διαλέξεις που είχαν σαν θέμα την οικολογική και βιώσιμη προσέγγιση στην γεωργία που θα
ενδυνάμωνε την γονιμότητα της γης χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων. Η ιδέα
του ήταν να υιοθετηθεί από τον αγρότη μια ολιστική προσέγγιση όπου στο κτήμα του ο κάθε
οργανισμός θα έπαιζε τον δικό του ρόλο στον «κύκλο της ζωής». Θα έπρεπε να ενθαρρύνει την
βιοποικιλότητα και το κτήμα να είναι αυτοσυντηρούμενο. Το σύστημα που ανέπτυξε ο Steiner
περιείχε οδηγίες για τη φύτευση, την σπορά, τον τρύγο και το κλάδεμα ανάλογα με την φάση του
ήλιου, του φεγγαριού και άλλων πλανητών. Αυτή του η προσέγγιση ήταν η βάση στην οποία
στηρίχθηκε και στην οποία εμβάθυνε αργότερα η γεωπόνος Maria Thun που έβαλε τις βάσεις για τη
βιοδυναμική καλλιέργεια όπως την γνωρίζουμε σήμερα.
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Τα Φυσικά Κρασιά | Μια νέα κατηγορία που συχνά μπερδεύει. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει
επίσημος ορισμός ή καθορισμένες λειτουργικές διαδικασίες ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο κρασί
σαν «φυσικό». Έτσι, o αδόκιμος όρος «Φυσικά Κρασιά» αφήνει χώρο για παρεξηγήσεις και για
ασάφειες. Όπως έχει πει και ένας οινοποιός φυσικών κρασιών: «το να συμμορφώνεσαι σε μια λίστα
με κριτήρια έρχεται σε εκ διαμέτρου αντίθεση με την ίδια την φύση». Πάντως, υπάρχει ένας γενικά
αποδεκτός κώδικας πρακτικής που έχουν εκδώσει διάφοροι οργανισμοί όπως π.χ. η Ένωση των
Φυσικών Κρασιών (Association de Vins Naturels) ή οι Ενώσεις Vinnatur και Simbiosa.
Η παραγωγή φυσικού κρασιού είναι είναι μια φιλοσοφική και πολύ λεπτομερής προσέγγιση της
οινοποίησης, που αρχίζει από τον αμπελώνα και φτάνει μέχρι την εμφιάλωση. Γενικά, όλο το
κομμάτι της αμπελουργίας βασίζεται στις βιολογικές ή/και βιοδυναμικές πρακτικές με την ίδια
φροντίδα να επεκτείνεται και στο οινοποιείο, αλλά οι «φυσικοί οινοποιοί» είναι ακόμα πιο
«αυστηροί» όσον αφορά στην διαχείριση του κρασιού κατά την οινοποίηση. Φυσικά, επειδή δεν
έχει θεσπιστεί νομικά ο όρος «φυσικά κρασιά» και δεν υπάρχει κάποιο «εγχειρίδιο χρήσης», ο ίδιος
ο οινοποιός είναι αυτός που θα βάλει τα όρια στην χρήση ή την μη χρήση κάποιων υλικών κατά την
οινοποίηση. Παραδείγματος χάρη, τα σπρέι θεϊκού χαλκού και οι καλλιεργημένες ζύμες δεν
χρησιμοποιούνται στα φυσικά κρασιά. Όσον αφορά στο -παρεξηγημένο- διοξείδιο του θείου, που
ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια το χρησιμοποιούσαν ως αντισηπτικό και αντιοξειδωτικό, κάποιοι
παραγωγοί δεν το θέλουν καθόλου. Πάντως, είναι το μόνο πρόσθετο που «επιτρέπεται» στα φυσικά
κρασιά -σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά απ’ ό,τι στη συμβατική οινοποίηση- και αυτό μόνο αν το
αποφασίσει ο οινοποιός. Όλη η διαδικασία παραγωγής φυσικών οίνων απαιτεί πολύ κόπο και
εμπεριέχει τον κίνδυνο να οξειδωθεί το κρασί. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί που μπαίνουν σ’
αυτή τη διαδικασία είναι λίγοι και οι ποσότητες είναι περιορισμένες. Πολλοί από τους παραγωγούς
που θέλουν ν’ ακολουθήσουν τον δρόμο του φυσικού κρασιού αναζητούν ιδιαίτερες μεθόδους
οινοποίησης όπως πχ η ζύμωση σε αμφορείς, η μακρά εκχύλιση για την παραγωγή orange wines).

Τελειώνοντας, μια ενδιαφέρουσα αναλογία με …κοτόπουλα.
1. Πήγαινε κι αγόρασε το καλύτερο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής που θα βρεις στην
αγορά, σ΄έναν καλό έμπορο.
Αυτό είναι το βιολογικό κρασί.
2. Βρες μια φάρμα ή έναν χασάπη που συνεργάζεται μόνο με τις καλύτερες φάρμες.
Αγόρασε το πιο ακριβό κοτόπουλό του από εκείνα που είναι ολόκληρα -που ακόμα έχει
κεφάλι και πόδια. Φυσικά, θα είναι ελεύθερης βοσκής και θα έχει ανατραφεί με καλαμπόκι.
Η γεύση του θεσπέσια.
Αυτό είναι το βιοδυναμικό κρασί.
3. Μεγάλωσε το δικό σου κοτόπουλο, σφάξτο, ξεπουπούλιασέ το και καθάρισέ το. Άναψε
φωτιά και ψήστο. Αν ξέρεις καλά από ψήσιμο -κι από φωτιά- θα το απολαύσεις. Αν όχι,
τότε κινδυνεύεις από σαλμονέλλα, μπορεί να βρεις υπολείμματα φτερών και πούπουλων κι
αν σε δει κανένας φίλος σου θα σε περάσει για τρελό. Όμως, εσένα δεν θα σε νοιάζει γιατί
για εσένα, αυτό το κοτόπουλο θα είναι το καλύτερο της ζωής σου.
Αυτό είναι το φυσικό κρασί.
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Η Σάμος είναι ένα νησί με τεράστια παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια και στην εκμετάλλευση της
ποικιλίας μοσχάτο λευκό. Όταν λέμε «παράδοση» δεν εννοούμε μόνο τη τεχνογνωσία στην
καλλιέργεια και στην οινοπαραγωγή, εννοούμε κάτι πολύ πιο σημαντικό: ότι μέσα στο χρόνο, χάρη
στις προσπάθειες αμέτρητων γενεών αμπελουργών και οινοπαραγωγών έχουν ξεχωρίσει τα καλύτερα
αμπελοτόπια του νησιού, δηλαδή τα καλύτερα «terroir» (τερουάρ), εκεί όπου η ποικιλία μοσχάτο
δίνει τα καλύτερα γευστικά αποτελέσματα. Είναι η καρδιά και η πεμπτουσία της λογικής της
«Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης».
Το μοσχάτο Σάμου έχει αποδείξει (περίτρανα και πέραν πάσης αμφιβολίας) ότι στα καλύτερα
αμπελοτόπια του νησιού μπορεί να δώσει μεγάλα γλυκά κρασιά. Τα γλυκά μοσχάτα της Σάμου είναι
εφάμιλλα των καλύτερων στον κόσμο και, βασικά, καλύτερα από τα περισσότερα. Ωστόσο, μέχρι
τώρα, δεν είχε γίνει ανάλογη προσπάθεια για την παραγωγή λευκών ξηρών οίνων από μοσχάτο. Οι
Άθικτοι Οίνοι σηματοδοτούν την έναρξη αυτής της προσπάθειας που θα συνεχιστεί και με άλλες,
νέες ετικέτες, με διαφορετικού τύπου κρασιά και εκφράσεις του μοσχάτου.
Το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, είναι η ανάδειξη του τερουάρ, όπου δηλαδή το κρασί εκφράζει
όσο πιο πιστά γίνεται τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου γέννησής του. Είναι η
υπεραξία που έχουν τα κρασιά αυτά και αυτό που αναζητούν οι πολύ εξειδικευμένοι φίλοι του
κρασιού. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ καλύτερα όταν το καλλιεργούμενο έδαφος είναι «ζωντανό» και
όχι απονεκρωμένο από τη πολυετή χρήση ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. Έτσι, μπορούμε να πούμε,
πως οι Άθικτοι Οίνοι του ΕΟΣ Σάμου εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού να
στρέψει τα μέλη του προς τη βιολογική καλλιέργεια, τις πιο χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις και την
παραγωγή εξαιρετικά υγιούς και φίνας πρώτης ύλης, που θα εξασφαλίσει και την παραγωγή
αντίστοιχων οίνων υψηλής ποιότητας, ικανούς να σταθούν στη διεθνή αγορά και να εγγυηθούν το
μέλλον της ιστορικής αυτής Ένωσης.
Ο Βουνίτης, ο Προφήτης και ο Ερημίτης, είναι τα πρώτα δείγματα αυτής της προσπάθειας, που
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού
Σάμου, με στόχο τη διαφύλαξη και ανάπτυξη του ιστορικού αμπελώνα του νησιού.

Η λέξη «άθικτος» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «θιγγάνω», που σημαίνει
ακουμπώ. Μάλιστα, σημαίνει «ακουμπώ ελαφρά», ό,τι δηλαδή πρεσβεύει η οινοποιητική
φιλοσοφία των οίνων αυτών, που είναι εκείνη της «ελάχιστης οινολογικής παρέμβασης».
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ΒΟΥΝΙΤΗΣ ΑΘΙΚΤΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΕΟΣ Σάμου | Σάμος
Λευκός Ξηρός | Φυσικός Οίνος | Βιολογική Γεωργία
Blend (Μοσχάτο Σάμου κ.ά.)
Ο Άθικτος Οίνος «Βουνίτης» προέρχεται από 4 αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας
στα 1.100μ. υψόμετρο στην κορυφή του όρους Καρβούνη πάνω από τα χωριά
Βουρλιώτες και Πάνδροσο, στη θέση Ξεπαγιασμένο. Είναι ένα κρασί με υψηλή
οξύτητα, ευθύ και τυπικό, ιδιαίτερα ξηρό, με γεμάτο στόμα, φρουτώδη αρώματα,
νύξεις ζύμης και βοτάνων και μακρά επίγευση. Κατά την οινοποίηση έγινε μακράς
διάρκειας εκχύλιση και 12μηνη ωρίμαση με τις φίνες οινολάσπες.
Αρώματα νεραντζιού, ώριμου βερίκοκου, μελιού, φρυγανιάς και αμύγδαλου. Ένα
κρασί με υψηλή οξύτητα, ευθύ και τυπικό, ιδιαίτερα ξηρό και γεμάτο στόμα, με
φρουτώδη αρώματα και μακρά επίγευση. Προτείνεται μετάγγιση σε καράφα 20’ πριν
την κατανάλωση, για να αναπνεύσει.

ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΘΙΚΤΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΕΟΣ Σάμου | Σάμος
Λευκός Ξηρός | Φυσικός Οίνος | Βιοδυναμική Καλλιέργεια | Orange Wine
Blend (Μοσχάτο Σάμου κ.ά.)
Ο Άθικτος Οίνος «Ερημίτης» προέρχεται από έναν απόμακρο αμπελώνα
βιοδυναμικής καλλιέργειας στη θέση Βασιλοχώραφα Υδρούσσας, σε υψόμετρο
600μ. Είναι ένα κρασί έντονα αρωματικό, εκφραστικό, ορυκτώδες, γήινο, με νότες
ιωδιούχες και με διάρκεια επίγευσης που εντυπωσιάζει. Ζύμωσε σε μικρές
δεξαμενές και ωρίμασε με τις φίνες οινολάσπες του για 12 μήνες.
Μελωμένα αρώματα καρπών και τροπικών φρούτων, φουντουκιού, καρυδιού,
ώριμου μήλου με νότες μαγιάς και αποξηραμένης φλούδας πορτοκαλιού.
Προτείνεται μετάγγιση σε καράφα 20’ πριν την κατανάλωση, για να αναπνεύσει.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΘΙΚΤΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΕΟΣ Σάμου | Σάμος
Λευκός Ξηρός | Φυσικός Οίνος | Βιολογική Γεωργία
Blend (Μοσχάτο Σάμου κ.ά.)
Ο Άθικτος Οίνος «Προφήτης» προέρχεται από έναν προσήλιο αμπελώνα βιολογικής
γεωργίας στη θέση Παλιάμπελα του χωριού Παγώνδας, σε υψόμετρο 450μ. Είναι
ένα κρασί σαγηνευτικό, ιδιαίτερα αρωματικό, με νότες αποξηραμένων
εσπεριδοειδών και σταφίδας μοσχάτου, γεύση κομψή, μαλακή και στρογγυλή.
Ζύμωσε και ωρίμασε 12 μήνες σε ωοειδείς δεξαμενές και όπως οι υπόλοιποι Άθικτοι
Οίνοι εμφιαλώθηκε αφιλτράριστος, ακολλάριστος και δίχως προσθήκη θειώδους.
Μεθυστικά ανθικά αρώματα με νύξεις ώριμου ροδάκινου και βερίκοκου.
Προτείνεται μετάγγιση σε καράφα 20’ πριν την κατανάλωση, για να αναπνεύσει.
Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά
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Orange Wines | Άλλη μια
νέα τάση στην οινοποίηση είναι
η παραγωγή των λεγόμενων
orange wines. Με χρώμα βαθύ
κεχριμπαρένιο πρόκειται για
λευκά κρασιά που έχουν
εκχυλιστεί σαν να ήταν ερυθρά.
Η μακρά εκχύλιση τα αφήνει σε
μια παρατεταμένη επαφή με
τους φλοιούς και αποκτούν ανάλογα με την ποικιλία φυσικάβαθύτερο χρώμα και ιδιαίτερα
αρώματα. Συνήθως, τα
περισσότερα orange wines
ανήκουν στην κατηγορία των
«φυσικών κρασιών» αν και το
πρώτο δεν συνεπάγεται
απαραίτητα και το δεύτερο.
Είναι κρασιά πολύπλοκα, με
έντονο και ιδιαίτερο χαρακτήρα,
που αντέχουν στο χρόνο. Κρασιά
του φαγητού οπωσδήποτε,
ταιριάζουν σίγουρα με τα πιάτα
της περιοχής τους αλλά και με
πιάτα της ασιατικής κουζίνας και
sushi, καπνιστά και λιπαρά
πιάτα και με έντονα κρέατα με
λίπος όπως είναι η προβατίνα.
Οι vegeterians μπορούν να τα
παντρέψουν με σούπες της
Μεσογειακής κουζίνας ή με
tempura λαχανικών.
Σερβίρονται σε δροσερή
θερμοκρασία, γύρω στους 15oC
και καλό είναι να ανοίγονται
τουλάχιστον 1 ώρα πριν το
σερβίρισμα γιατί ωφελούνται
από τον αερισμό.
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ΥΛΗ 35
Κτήμα Παπαργυρίου | Λαλιώτη Κορινθίας
Λευκός Ξηρός | Orange Wine
Ασύρτικο
Από τον αμπελώνα του Κτήματος Παπαργυρίου
στην ορεινή Κορινθία, σε υψόμετρο 800μ., Ένα
πληθωρικό και ασυνήθιστο Ασύρτικο που
ζυμώνει με γηγενείς ζύμες και περνάει μια μακρά
εκχύλιση 35 ημερών με τα στέμφυλα κερδίζοντας
σε χρώμα και σε χαρακτήρα. Η παλαίωσή του
πραγματοποιείται σε μεγάλα βαρέλια -500
λίτρων- για 15 μήνες. Εμφιαλώνεται
αφιλτράριστο.
Λαμπερό πορτοκαλί χρώμα με έντονη αρωματική
σύνθεση γεμάτη από φλούδα πορτοκαλιού,
κουμκουάτ, εσπεριδοειδή, αποξηραμένο βερίκοκο,
βανίλια, χρυσάνθεμο και φρέσκο αμύγδαλο.
Πλούσιο, ρωμαλέο, δίνει την εντύπωση του
κόκκινου κρασιού στο στόμα. Δροσιστική οξύτητα,
τανίνες και πολύπλοκη γεύση που ολοκληρώνεται
σε μακριά επίγευση με νότες ορυκτών.
Προτείνεται μετάγγιση σε καράφα 20’ πριν την
κατανάλωση, για να αναπνεύσει.
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ΜΥΣΤΗΡΙΟ/14
Άρτεμις Καραμολέγκος
Π.Ο.Π. Σαντορίνη | Σαντορίνη
Λευκός Ξηρός |Φυσικός Οίνος | Orange Wine
Ασύρτικο
Aπό ένα και μοναδικό αμπελοτόπι αιωνόβιων κλημάτων Ασύρτικου, σ’ ένα από τα
προνομιακά terroirs του νησιού, στον Πύργο, ένα κρασί που αφέθηκε να ζυμώσει
αυθόρμητα με τις φυσικές του ζύμες, με μακρά εκχύλιση 14 ημερών, παρουσία των
φλοιών (skin contact). Φυσική οινοποίηση, χωρίς καμία προσθήκη και ελάχιστο
θειώδες.
Μια διαφορετική έκφραση της Σαντορίνης, με χαμομήλι, δυόσμο και μαύρο τσάι στο
προσκήνιο, μαζί με νότες από κάρδαμο και κόλιανδρο. Η ορυκτή του πλευρά είναι
εμφανής και συμπληρώνεται από νύξεις αχλαδιού και περγαμόντου. Στόμα δομημένο,
πληθωρικό με παρουσία τανινών που εξισορροπούνται από τη λιπαρότητα και τον
όγκο του κρασιού. Επίγευση με μάκρος, αλμύρα και αίσθηση μπαχαρικών στο
τελείωμα.

Τα Vegan κρασιά |

Δεν πρόκειται απαραίτητα για βιολογικά κρασιά. Αυτό που τα
ξεχωρίζει είναι η μη χρησιμοποίηση ζωικής προέλευσης υλικών στη διαδικασία παραγωγής
τους. Έτσι κατά το κολλάρισμα (διαύγαση και σταθεροποίηση) των κρασιών δεν
χρησιμοποιείται αλβουμίνη -από ασπράδι αυγού- ούτε ζελατίνες και ιχθυόκολλες.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά
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Η σειρά κρασιών Grifos των βιολογικών
αμπελώνων Silva Daskalaki αποτελείται από 3
ετικέτες (λευκός, ροζέ και ερυθρός). Τα κρασιά
έχουν ζυμώσει με ιθαγενείς ζύμες σε πιθάρια
κεραμικά 300 λίτρων. Μετά την μακρά εκχύλιση
τα κρασιά ωριμάζουν σε δρύινα βαρέλια για
σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν φιλτράρονται
και χρησιμοποιούνται πώματα 100%
ανακυκλώσιμα, φυτικής προέλευσης από
ζαχαροκάλαμο. Χωρίς προσθήκη θειώδους.

GRIFOS ΛΕΥΚΟΣ
Silva Daskalaki Wines | Κρήτη
Λευκός Ξηρός |Φυσικός Οίνος | Amphora Wine
Βιδιανό βιολογικής καλλιέργειας
Βαθύ χρυσαφένιο χρώμα με κεχριμπαρένιες
νότες. Γοητευτική αρωματική σύνθεση με
νύξεις μελιού και ώριμων βερίκοκων. Πλούσια
υφή, με φοβερή συμπύκνωση και εκρηκτικό
τελείωμα που επιμένει απολαυστικά.
GRIFOS ΡΟΖΕ
Silva Daskalaki Wines | Κρήτη
Ροζέ Ξηρός |Φυσικός Οίνος | Amphora Wine
Κοτσιφάλι βιολογικής καλλιέργειας
Βαθύ ροζ-κεραμιδί στην όψη με αρώματα
κόκκινων φρούτων, πιπεράτα μπαχαρικά και
νύξεις βοτανικότητας. «Σοβαρό» ροζέ με δομή
και τανίνες, ιδανικό για φαγητό.
GRIFOS ΕΡΥΘΡΟΣ
Silva Daskalaki Wines | Κρήτη
Ερυθρός Ξηρός | Φυσικός Οίνος | Amphora
Wine
Λαμπερό ρουμπινί, με τα βότανα της κρητικής
γης να κυριαρχούν στο μπουκέτο, μαζί με
αποξηραμένα λουλούδια, μαρμελάδα
ροδάκινο, ξερά δαμάσκηνα και ζαχαρωμένα
φρούτα. Ξηρό και γεμάτο στο στόμα, με
συμπύκνωση και μακριά επίγευση.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά

Clay / Amphora Wines
Μια νέα κατηγορία κρασιών που
κερδίζει συνεχώς έδαφος. Μιλάμε για
τα κρασιά εκείνα που έχουν ζυμώσει
και παλαιώσει σε πήλινα δοχεία και
αμφορείς, όπως το έκαναν οι αρχαίοι
οινοποιοί εδώ και χιλιάδες χρόνια,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην
Πορτογαλία ή την Γεωργία όπου η
πρακτική αυτή χρονολογείται γύρω
στα 6000 χρόνια από σήμερα. Η
«αναγέννηση» των πήλινων δοχείων
-όπως και των ωοειδών σχήματος
δεξαμενών ζύμωσης- οφείλεται
αρχικά σε παραγωγούς των Η.Π.Α.,
της Αργεντινής, Χιλής αλλά και της
Αυστραλίας. Ο πηλός μπορεί να
θεωρηθεί κάτι ανάμεσα στην
ανοξείδωτη δεξαμενή -που δεν
αφήνει το οξυγόνο ν’
αλληλοεπιδράσει με το περιεχόμενό
της και δεν προσδίδει άλλα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο
κρασί- και στο δρύινο βαρέλι -που,
ανάλογα με τους πόρους του, αφήνει
λίγο ή περισσότερο οξυγόνο να
περάσει και φυσικά ανάλογα με το
πόσο παλιό ή καινούργιο είναι
αφήνει το αποτύπωμά του στα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
κρασιού. Ο πηλός διαθέτει πόρους,
όπως η δρυς, οπότε αφήνει το
οξυγόνο ν’ αλληλοεπιδράσει με το
περιεχόμενό του. Αυτό προσδίδει στο
κρασί βάθος και πλούτο. Από την
άλλη όμως είναι ουδέτερο υλικό και
ως εκ τούτου δεν χαρίζει επιπλέον
αρώματα στο κρασί, αφήνοντας τα
πρωτογενή του αρώματα στο πλήρες
τους δυναμικό.
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Η οικογένεια Χατζηβαρύτη είναι από τους πρωτοπόρους της βιολογικής καλλιέργειας στην περιοχή
της Γουμένισσας. Ήταν αναπόφευκτο λοιπόν, να επιλέξει να πειραματιστεί και να επενδύσει στην
παραγωγή φυσικών κρασιών.

MIGMA PETNAT
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Φυσικός Λευκός Ξηρός Αφρώδης
50% Μοσχάτο - 50% Μαλαγουζιά
βιολογικής καλλιέργειας
Χρυσαφένιο στην όψη, με
φρουτώδη αρώματα σε νότες
ροδάκινου, λευκόσαρκων
φρούτων και elderflower. Γεμάτο,
με όγκο και φρέσκια οξύτητα,
έντονα αρώματα και
καλοσχηματισμένες φυσαλίδες.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά

MIGMA PETNAT ROSÉ
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Φυσικός Ροζέ Ξηρός Αφρώδης
70% Νεγκόσκα - 30% Ξινόμαυρο
βιολογικής καλλιέργειας
Ένα φυσικό αφρώδες κρασί με
έντονο ροζ χρώμα και νόστιμο
αρωματικό μπουκέτο με κεράσια
και φράουλες. Διαθέτει όγκο και
δομή στο στόμα, με τραγανή
οξύτητα και καλοσχηματισμένες
φυσαλίδες.
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MINIMUS
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Λευκός Ξηρός |Φυσικός Οίνος
Ασύρτικο βιολογικής καλλιέργειας

VRE
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Λευκός Ξηρός |Φυσικός Οίνος
Μαλαγουζιά βιολογικής καλλιέργειας

Χρυσαφένιο στην όψη, με μικρή
θολερότητα. Το αρωματικό
μπουκέτο αποτελείται από
αρώματα λεμονιού, μοσχολέμονου,
λευκόσαρκων φρούτων, πράσινου
μήλου και μελιού. Έχει γεμάτο και
στρόγγυλο στόμα, με καλή οξύτητα
και μακρά επίγευση.

Λαμπερό χρυσό χρώμα με
θελκτικά αρώματα από νεκταρίνι,
ροδάκινο, βερίκοκο, φλούδες από
εσπεριδοειδή και βασιλικό. Στο
στόμα έχει βάθος, λιπαρότητα,
τραγανή οξύτητα και πολύ
νόστιμη φρουτώδη επίγευση.

MINIMUS
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Λευκός Ξηρός |Φυσικός Οίνος
Μαλαγουζιά βιολογικής καλλιέργειας
Έντονο πορτοκαλί με μικρή
θολερότητα. Κυριαρχούν τα
αρώματα από φλούδα πορτοκαλιού,
νεκταρίνι, αποξηραμένα βερίκοκα
και ροδάκινα, αποξηραμένα
λουλούδια, κέδρο, μέλι, περγαμόντο
και κουμκουάτ. Εξαιρετική δομή με
μαλακές τανίνες, καλή οξύτητα και
μακρά επίγευση.

SPIN
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Ερυθρός Ξηρός |Φυσικός Οίνος
ΠΓΕ Πλαγιές Πάϊκου
Νεγκόσκα βιολογικής καλλιέργειας
Έντονο κόκκινο χρώμα με ελαφρές
μοβ ανταύγειες. Μαύρα κεράσια,
μικρά κόκκινα φρούτα, γλυκόριζα,
βανίλια, μπαχαρικά και πράσινη
πιπεριά σε μια γοητευτική
αρωματική «συμμαχία». Γεμάτο
σώμα, με σφιχτή δομή και τανίνες,
ισορροπημένη οξύτητα και μακρύ
τελείωμα.

MINIMUS
Κτήμα Χατζηβαρύτη | Γουμένισσα
Ερυθρός Ξηρός |Φυσικός Οίνος
Ξινόμαυρο βιολογικής καλλιέργειας
Βαθυκόκκινο, με μωβ ανταύγειες
και μικρή θολερότητα. Μικρά
κόκκινα φρούτα, φραγκοστάφυλο,
κεράσι, γλυκόριζα και τομάτα
κερδίζουν τις εντυπώσεις. Γεμάτο,
δομημένο, με αρκετές τανίνες,
τραγανή οξύτητα και μακρά
επίγευση.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά
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ROSÉ DE XINOMAVRO
Αμπελώνες Θυμιόπουλου | Νάουσα
Π.Γ.Ε. Μακεδονία
Ροζέ Ξηρός | Orange Wine
Ξινόμαυρο βιολογικής καλλιέργειας
Ένα ασυνήθιστο ροζέ, που έχει
παραμείνει επί 4 χρόνια σε μεγάλα
δρύινα γαλλικά βαρέλια των 500
λίτρων. Ένα οrange wine που
μαρτυρά την ηλικία του από το
πορτοκαλί χρώμα του με τις
κεραμιδί ανταύγειες. Εξελιγμένο
μπουκέτο αρωμάτων με ώριμα
κόκκινα φρούτα, λιαστή ντομάτα,
βοτανικές νύξεις και μπαχάρια.
Γεμάτο στόμα, με όγκο και πλούτο
που εξισορροπείται από την
υψηλή οξύτητα.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά

XINOMAVRO NATURE
Αμπελώνες Θυμιόπουλου | Νάουσα
Π.Ο.Π. Νάουσα
Ερυθρός Ξηρός | Φυσικός Οίνος
Ξινόμαυρο βιολογικής καλλιέργειας
Μια «φυσική» έκδοση της
Νάουσας από τον Αποστόλη
Θυμιόπουλο από έναν αμπελώνα
φυτεμένο πριν από 53 χρόνια στην
άκρη του χωριού Τρίλοφου. Τα
σταφύλια είναι κατά 50% ολόκληρα
τσαμπιά και η ζύμωση
πραγματοποιείται με γηγενείς
ζύμες. Μακριά εκχύλιση 30 ημερών
και ωρίμαση σε δεύτερης χρήσης
μεγάλα γαλλικά δρύινα βαρέλια
των 500 λίτρων για 6 μήνες, χωρίς
καμία προσθήκη θειώδους, δίνουν
ένα εκφραστικό κρασί του
τερουάρ, κομψό και έντονο.
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HOOF & LUR
Troupis Winery | Αρκαδία
Π.Γ.Ε. Αρκαδία
Ροζέ Ξηρός | Orange Wine
Ελάχιστης Παρέμβασης
Μοσχοφίλερο
Μετά τη ψύξη και τον εκραγισμό
των σταφυλιών με τη βοήθεια των
γηγενών ζυμών ένα μέρος του
μούστου ζυμώνει μαζί με τους
φλοιούς ενώ ο υπόλοιπος ζυμώνει
σε κεραμικά δοχεία και τσιμεντένιες
δεξαμενές. Παραμένει στις
οινολάσπες για 3 μήνες. Δεν
φιλτράρεται.
Ανοιχτό σομόν με χάλκινες νότες.
Πολύπλοκη σύνθεση με λουλούδια,
ζάχαρη άχνη, μανταρίνι και ξερά
βότανα. Στο στόμα διαθέτει κοφτερή
οξύτητα, γευστική ένταση ενώ
ολοκληρώνεται σε μακριά ορυκτή
επίγευση.

EKATO
Troupis Winery | Αρκαδία
Π.Γ.Ε. Αρκαδία
Ροζέ Ξηρός | Orange Wine
Ελάχιστης Παρέμβασης
Μοσχοφίλερο
Ένα ξεχωριστό ροζέ κρασί από
Μοσχοφίλερο που έχει αφεθεί να
εκχυλιστεί επί 100 ημέρες -εξ ου και
το όνομά του. Ζυμώνει με γηγενείς
ζύμες, με ελάχιστη παρέμβαση και
δεν φιλτράρεται.
Λαμπερό και σκούρο ροδί, σχεδόν
ερυθρό στην όψη. Πληθωρικό
μπουκέτο αρωμάτων με ανθικές
νότες μαζί με νότες ροδιού, φλούδας
καρπουζιού, πιπερόριζας και μνήμες
από μαρμελάδα κυδώνι. Πλούσιο στο
στόμα, με διακριτές τανίνες που του
δίνουν μία στέρεη δομή ασυνήθιστη
σε ροζέ. Η ισορροπημένη οξύτητα
του δίνει μια απολαυστική ζωντάνια.

PYTIS
Troupis Winery | Αρκαδία
Ονομασία Κατά Παράδοση Ρετσίνα
Λευκός Ξηρός
Ελάχιστης Παρέμβασης
Ασύρτικο
Το οινοποιείο Τρουπή τιμά την
ελληνική παράδοση προσφέροντας
μια απολαυστική έκδοση της
ρετσίνας.
Αρώματα γκρέιπφρουτ, μέντα και
άνθη μανταρινιάς πλαισιώνονται με
νότες μαστίχας και βοτάνων. Στο
στόμα διαθέτει γευστική ένταση ενώ
η ρητίνη δίνει μια ελαφρώς όξινη
επίγευση που επιμένει.

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά

Η Πίτυς ήταν μια ορεσίβια
νύμφη που δέχτηκε την
αγάπη του σάτυρου Πάνα,
αλλά ο Βοριάς, ο αντίπαλός
του, την πέταξε από ένα
βράχο και τη σκότωσε.
Η Γη λυπήθηκε για τον Πάνα
και τη μετέτρεψε σε πεύκο.
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Οι Επιλογές μας
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ | Amphora Moschato
Ζύμωση σε αμφορέα
Λευκός ξηρός | Φυσικός Οίνος
Μοσχάτο Σπίνας

ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ | Amphora Vidiano
Ζύμωση σε αμφορέα
Λευκός ξηρός | Φυσικός Οίνος
Βιδιανό

ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ | Amphora Λιάτικο
Ζύμωση σε αμφορέα
Ερυθρός ξηρός | Φυσικός Οίνος
Λιάτικο

ANATOLIKOS | Natural Orange Wine
Λευκός ξηρός | Orange Wine
Ασύρτικο - Μαλαγουζιά

ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ | Freedom
Ερυθρός ξηρός | Φυσικός Οίνος
Syrah

ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ | X-MF17
Orange Wine
Μοσχοφίλερο

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | ASSYRTIKO CLAY
Orange Wine
Ασύρτικο

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά
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Αποκλειστικότητες & Ειδικές Συνεργασίες

ΕΟΣ Σάμου Βουνίτης "Άθικτος Οίνος"
Φυσικός Οίνος

Μοσχάτο Σάμου με
άλλες ποικιλίες

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

15,70 €

ΕΟΣ Σάμου Ερημίτης "Άθικτος Οίνος"
Φυσικός Οίνος

Μοσχάτο Σάμου με
άλλες ποικιλίες

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

15,70 €

ΕΟΣ Σάμου Προφήτης "Άθικτος Οίνος"
Φυσικός Οίνος

Μοσχάτο Σάμου με
άλλες ποικιλίες

Λευκός

Ήσυχος|Γλυκός

2019

750ml

15,70 €

Παπαργυρίου Ύλη 35 Assyrtiko
Φυσικός Οίνος

Ασύρτικο

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

22,90 €

Καραμολέγκος Μυστήριο
Φυσικός Οίνος

Ασύρτικο

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

26,80 €

Βιδιανό

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

19,00 €

Κοτσιφάλι

Ροζέ

Ήσυχος|Ξηρός

2018

750ml

19,00 €

Λιάτικο

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2018

750ml

22,00 €

ΜοσχάτοΜαλαγουζιάΞινόμαυρο

Λευκός

Αφρώδης|
Ξηρός

2021

750ml

SOLD OUT

Νεγκόσκα-Ξινόμαυρο

Ροζέ

Αφρώδης|
Ξηρός

2021

750ml

16,80 €

Χατζηβαρύτης Minimus Mi
Φυσικός Οίνος

Ασύρτικο

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

17,90 €

Χατζηβαρύτης Minimus Ni
Φυσικός Οίνος

Μαλαγουζιά-Ροδίτης

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

18,95 €

Χατζηβαρύτης Minimus Mus
Φυσικός Οίνος

Ξινόμαυρο

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

19,80 €

Χατζηβαρύτης Vre
Φυσικός Οίνος

Μαλαγουζιά

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2021

750ml

15,80 €

Χατζηβαρύτης Spin
Φυσικός Οίνος

Νεγκόσκα

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

19,50 €

**Θυμιόπουλος Rosé de Xinomavro 2007
Orange Wine

Ξινόμαυρο

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2007

750ml

**Θυμιόπουλος Xinomavro Nature
Φυσικός Οίνος

Ξινόμαυρο

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

Silva Daskalaki Grifos Λευκός
Φυσικός Οίνος
Silva Daskalaki Grifos Ροζέ
Φυσικός Οίνος
Silva Daskalaki Grifos Ερυθρός
Φυσικός Οίνος
Χατζηβαρύτης Migma PetNat
Φυσικός Αφρώδης
Χατζηβαρύτης Migma PetNat Rosé
Φυσικός Αφρώδης

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά

SOLD OUT

11,80 €

- 14 -

Επιλογές
Τρουπής Hoof & Lur
Οίνος Ελάχιστης Παρέμβασης

Μοσχοφίλερο

Ροζέ

Ήσυχος|Ξηρός

2021

750ml

12,20 €

Τρουπής Ekato Ροζέ
Οίνος Ελάχιστης Παρέμβασης

Μοσχοφίλερο

Ροζέ

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

12,00 €

Τρουπής Pytis Ρητινίτης
Οίνος Ελάχιστης Παρέμβασης

Ασύρτικο

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

Μοσχάτο Σπίνας

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

11,60 €

Δουλουφάκης Amphora Βιδιανό
Ζύμωση σε αμφορέα

Βιδιανό

Λευκός

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

11,60 €

Δουλουφάκης Amphora Λιάτικο
Ζύμωση σε αμφορέα

Λιάτικο

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2017

750ml

11,60 €

Anatolikos Natural Orange Wine
Ζύμωση σε αμφορέα

Ασύρτικο-Μαλαγουζιά

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2019

750ml

30,00 €

Syrah

Ερυθρός

Ήσυχος|Ξηρός

2017

750ml

22,00 €

Μοσχοφίλερο

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2020

750ml

20,00 €

Ασύρτικο

Orange

Ήσυχος|Ξηρός

2017

750ml

24,45 €

Δουλουφάκης Amphora Μοσχάτο
Ζύμωση σε αμφορέα

Κτήμα Αβαντίς Freedom
Φυσικός Οίνος
**Τσέλεπος X-MF20 Natural Orange Wine
Orange Wine
Γαία Ασύρτικο Clay Orange Wine
Ζύμωση σε αμφορέα

SOLD OUT

Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Οργανικά, Βιοδυναμικά, Φυσικά Κρασιά
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